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معرفی

 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید

به نام خدایی که...

با عرض سالم و تشکر بابت اعتماد شما به این کتاب

بسیار خوب  ،در این کتاب قصد دارم پنج باور مهم و محدود کننده ای که باعث میشه انسانها با داشتن آنها هیچوقت به
پول و ثروت زیاد نرسند را برای تو دوست خوبم معرفی بکنم وآن ها روبررسیبکنم.
همچنین برای هر کدام تکنیکی ارایه داده ام تا به امید خدا تو دوست عزیز بتونی اون باور محدود کننده ذهن
خودت را از میان برداری و تغییر بدی و در نهایت با باورهایی مثبت به پول و ثروت زیاد برسی.
اگر شمادقیقابهاینتمریناتعملبکنی ۱۰۰،درصد اطمینان دارم که میتونی این باورهای منفی و محدود کننده ذهن
خودت را از میان برداری و تغییر بدی و به هدف های خودت می رسی.

پس تا اخر این کتاب با من همراه باش و تمام گفته ها و حرف های من رو جدی بگیر و به اون ها اعتماد بکن
تا تاثیراتش رو در زندگی خودت ببینی  .دوست من باور کن که من واقعا دوست دارم که تو به تمام اهدافت برسی و از
اون ها لذت ببری حاال اون اهداف پول و ثروت باشه یا خیر هیچ فرقی نمی کنه ،
پس به من اعتماد بکن و با من همراه باش.
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 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید

ﭘﻧﺞ ﺟﻣﻠﮫ ﻣﮭم

در ابتدا پنج دقیقه وقت بگذار و به این پنج جمله که در زیر آمده با درصد جواب بده  .یعنی درصد موافقت خودت را با هر جمله بنویس.
به زندگی خودت نگاه کن و ببین چقدر این جمالت با زندگی ات مطابقت دارند و بر این اساس درصدی را مشخص کن)۱۰۰،....،۱۰(.

 .１من اعتقاد دارم عوامل بیرونی مثل سن،تحصیالت،سرمایه اولیه ،جنسیت  ،زندگی در کشور و یا شهری خاص  ،و ...تاثیر زیادی
در موفقیت افراد دارد .

درصد موافقت :

 .２وقتی به شرایط مالی ام نگاه میکنم و وضعیت خودم را با پدر و مادرم مقایسه میکنم از اینکه چقدر شبیه آنهاست تعجب میکنم  .اگر
پدرم ولخرج بود  ،من هم همینطور هستم .اگر خسیس بود یا اگر به سختی پول بدست می آورد و یا اگر همیشه بدهکار بود یا
ریسک پذیر نبود و  .....من هم همینطور هستم.

درصد موافقت :

 .３هر چقدر در آمد من افزایش می یابد ،هزینه هایم نیز افزایش می یابد.
درصد موافقت :
 .４بعضی مواقع که خیلی کار دارم یا ماشینم خراب شده و یا کلی خوار و بار برای خانه خریدم خیلی سختم هست که از دیگران برای
کمک درخواست کنم.

درصد موافقت :

 .５تنها راه ثروتمند شدنم  ،افزایش درآمدم است.
درصد موافقت :
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ﺗﺎﮐﯾد

 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید
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 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید

اوﻟﯾن ﺑﺎور

بسیار خوب  ،بریم سراغ اولین باور :
 .۱من اعتقاد دارم عوامل بیرونی مثل سن،تحصیالت،سرمایه اولیه ،جنسیت  ،زندگی در کشور و یا شهری خاص  ،و ...تاثیر زیادی
در موفقیت افراد دارد .

جواب صحیح ( ٪ ۰ :صفر درصد)

تعجب کردی مگه نه! اما جواب صحیح همینه  .اجازه بده توضیح بدم.
اما قبلش چند تعریف:
باور  :فکری است که تکرار می شود و بر اثر تکرار تبدیل به عادت می شود.
واقعیت  :آن چیزی است که شما باور دارید و آنرا پذیرفتید.
تئوری مدارها  :جهان از مدارهای مختلفی تشکیل شده و هر کدام از انسانها با توجه به باورهای شان در آن مدارها قرار می گیرند .مانند
 :مدار ثروت  ،مدار فقر  ،مدار روابط خوب  ،مدار بیماری ...... ،
اگر به اطراف خودمان نگاه کنیم و یا در اینترنت تحقیق کنیم  ،افراد زیادی را می بینیم که با سن کم به موفقیت های بزرگ رسیده اند
مانند سعید و حمید محمدی بنیانگذاران دیجی کاال در ایران و یا مارک زوکربرگ بنیانگذار فیس بوک و ......
در رابطه با جنسیت هم  ،نازنین دانشور بنیانگذار تخفیفان یا اپرا وینفری بنیانگذار برنامه تلویزیونی اپرا یکی از این مثال هاست.
همچنین افراد زیادی هستند که با وجود تحصیالت باال  ،دارند برای افراد ی با تحصیالت پایین کار می کنند.
اگر خوب دقت کنی افراد زیادی را می بینی که نیز با سن باال  ،بدون سرمایه و با بدهکاری و یا در یک شهر کوچک به موفقیت های
بزرگ دست یافته اند.
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 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید

اوﻟﯾن ﺑﺎور

خوب توضیح اضافه کافیه و فقط این نکته رو به یاد داشته باش:
حتی اگر یک درصد هم باور داشته باشی که موفقیت تو به این عوامل بستگی داره ،ذهن و فکرت دیگه تا اون شرایط فراهم نشه بهت
کمک نمیکنه و در روزمرگی و شکست تو رو نگه میداره .اما اگر باور داشته باشی که موفقیت به این عوامل بستگی نداره  ،در ذهنت
باوری رو ایجاد میکنی که خیلی قدرت داره و تو رو تا رسیدن به موفقیت حمایت میکنه.

پس حتما این تمرینات رو انجام بده و به هیچ چیزی کار نداشته باش(خیلی زود نتایجشو می بینی) :
 .１در محیط اطراف یا اینترنت دنبال افرادی بگرد که بر خالف باور محدود کننده ای که گفته شد به موفقیت و ثروت رسیده اند و سعی
کن حتما با اونا مصاحبه کنی (خیلی مهمه)  .مثال بدون سرمایه به ثروت های بزرگ رسیده اند یا با سن کم یا باال یا بدون
تحصیالت عالی و .........

( بستگی به شرایط خودت )

 .２هر روز به خودت تلقین کن (خیلی قوییه اگه با تمرکز و احساس باشه):
(( من فارغ از سن  ،جنس  ،محل زندگی  ،تحصیالت و هر عامل بیرونی دیگه می تونم در کوتاه ترین زمان ممکن و به راحت
ترین شکل ممکن ثروتمند بشم  ،چون ذهنی آماده و ثروتمند دارم)).
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دوﻣﯾن ﺑﺎور

 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید

خوب  ،حاال که با روال کار آشنا شدی بریم سراغ دومین باور محدود کننده :
 .۲وقتی به شرایط مالی ام نگاه میکنم و وضعیت خودم را با پدر و مادرم مقایسه میکنم از اینکه چقدر شبیه آنهاست تعجب میکنم .
اگر پدرم ولخرج بود  ،من هم همینطور هستم .اگر خسیس بود یا اگر به سختی پول بدست می آورد و یا اگر همیشه بدهکار بود یا
ریسک پذیر نبود و  .....من هم همینطور هستم.

جواب صحیح ( ٪ ۰ :صفر درصد)

سرنوشت یک انسان مثل یک دفتر خالی و نا نوشته به او داده می شود و این خود انسان است که آن دفتر را با کارها و اعمال
خود پر می کند .هر انسانی دارای حق انتخاب و اختیار است.
اگر این جمله خیلی در موردت صدق میکنه و احساس می کنی خیلی شبیه پدر و مادرت هستی ،این بخاطر الگوها و باورهاییه که
از اونها بهت رسیده و خودت اون ها را انتخاب نکردی.
هرکس با توجه به باورهای خودش از این جهان جواب می گیرد و در مدار به خصوصش قرار می گیرد.

خوب بریم سراغ تمرینات:
 .１این موضوع رو کامال درک کن:
((الگوها و باورهای منفی به ارث رسیده از والدین رو خودمان انتخاب نکردیم و میتونیم تغییرشون بدیم)).
 .２سعی کن کارهایی رو که والدینت در اون احساس ضعف کردند و انجام ندادند رو امتحان کنی .مانند سرمایه گذاری در یک
کسب و کار و ....
 .３هر روز به خودت تلقین کن (خیلی قوییه اگه با تمرکز و احساس باشه):
((بسیار خوشحالم که فقط انسانهای مفید  ،مثبت و خوب در دایره ارتباطی من هستند)).
نویسنده  :امین براهوئی
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ﺳوﻣﯾن ﺑﺎور

 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید

بسیارخوب  ،سومین باور محدود کننده :
 .۳هر چقدر در آمد من افزایش می یابد ،هزینه هایم نیز افزایش می یابد.
جواب صحیح ( ٪ ۰ :صفر درصد)
باور کسانی که مغزشان برای خرج کردن برنامه ریزی شده و هر چقدر درمی آورند فورا خرج می کنند.
این باور منفی باعث میشه هیچوقت ثروتمند نشی.

تمرینات برای تغییر باور محدود کننده:
.۱درآمد و هزینه های خود را مدیریت کن( .من خودم از نسخه اندرویدی نرم افزار حسابداری رایگان نیو) (Nivoاستفاده میکنم).
 .۲پول بذار تو جیبت و مدت زیادی خرج نکن(.برا ی تغییر باور منفی)
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 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید

ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺑﺎور

چهارمین باور محدود کننده :
 . ۴بعضی مواقع که خیلی کار دارم یا ماشینم خراب شده و یا کلی خوار و بار برای خانه خریدم خیلی سختم هست که از
دیگران برای کمک درخواست کنم.
جواب صحیح ( ٪ ۰ :صفر درصد)
این باور یکی از باورهای اساسی است که جلوی ثروتمند شدن افراد را می گیرد(.پایین بودن اعتماد به نفس)
باور صحیح  :من با تمام وجود از دیگران درخواست کمک می کنم ( .کار جمعی خیلی خوب است)

تمرینات برای تغییر باور محدود کننده:
 .１باید هر جا که فرصت شد و با تمام وجود بر روی این باور کار کنی .هر چیزی که دلت خواست در خواست کن:
داخل هواپیما از مهماندار غذای اضافه درخواست کن .
از مافوقت بخوای که مقامت رو ارتقاع بده .
رفتی مهمونی خودت میوه بردار  .خجالت نکش  .پررو باش مثل گربه .تو این دنیا فقط گربه ها موفقند !
 .２با پر رویی تمام هر روز به خودت بگو(( :من لیاقت ثروتمند شدن رو دارم))
 .３با تمام وجود به درخواست های نابجای دیگران که باعث اتالف وقتت میشه و خودت هم ته دلت راضی نیستی (( ،نه))
بگو .هرگز رودربایستی نکن.
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ﭘﻧﺟﻣﯾن ﺑﺎور

 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید

خوب حاال رسیدیم به آخرین و پنجمین باور محدود کننده :
 . ۵تنها راه ثروتمند شدنم  ،افزایش درآمدم است.
جواب صحیح ( ٪ ۰ :صفر درصد)
این باور منفی باعث میشه ذهنت فکر کنه برای اینکه ثروتمند بشی باید نیرو و زمان زیادی از عمر خودت رو صرف
کنی و االن اگه درآمد کمی داری پس هیچوقت ثروتمند نمیشی .در صورتی که اصال این حرف درست نیست .
مثال  :بر فرض مثال اگر یک کارمند دولت  ۲۰میلیون تومن در ماه حقوق داشته باشد و ازاین حقوق هیچی خرج نکند و
و فقط آنرا پس انداز کند  ،چند سال طول میکشد تا به  ۶۰میلیارد دالر برسد؟ جواب  ۵۰۰ :هزار سال
 ۶۰میلیارد دالر را بیل گیتس بنیانگذار ماکروسافت در  ۱۵سال و مارک زوکر برگ بنیانگذار فیس بوک در  ۶سال
بدست آورد !!! این قدرت سرمایه گذاری و سود مرکب را نشان می دهد.
بیل گیتس و زوکر برگ تمام پول و همچنین سود حاصله از آنرا همواره در کارشان سرمایه گذاری می کنند تا پول و
سودشان همیشه در حال افزایش باشد.
بنیانگذار شرکت فرش تبریز از خرید و فروش فرش دهاتی ها و سرمایه گذاری سود حاصله خود تونست شرکتی به این
بزرگی رو تاسیس کنه.
سود مرکب :یعنی اگه پولی از کارت درآوردی هر چند کم  ،اونو دوباره تو کارت سرمایه گذاری کن  .اون پول رو
صرف خرید غیر ضروری مثل تعویض مبلمان یا تلویزیون جدید نکن.
تمرین:
در رابطه با سرمایه گذاری تحقیق و مطالعه داشته باش.
نویسنده  :امین براهوئی
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سخن پایانی

 ۵باور ثروت ساز
که بدون آنها به پول و
ثروت نمی رسید

نکته آخر:
تغییر باورها باید بصورت تدریجی و آرام آرام باشد و تغییر ناگهانی ممکن نیست و باید بر روی
تمرینها مداومت داشت.
بسیار خوب دوست من  ،ممنون از اینکه با من همراه شدی و وقت گرانبهای خودت رو در اختیار
من قرار دادی  ،امیدوارم که این فایل تاثیری بر روی شما گذاشته باشه و در نهایت از شما دوست
خوبم خواهش می کنم به گفته های این کتاب عمل بکنی تا خودت تاثیرات این کار ها رو در زندگی
مشاهده بکنی.
در آینده این کتاب کاملتر میشه و قراره بیش از  ۱۲۰باور ثروت ساز در اون
بررسی بشه .حتما عضو خبرنامه سایت شو تا بتونم ویرایش جدید این کتاب رو برای
تو دوست خوبم بفرستم .
دوﺳﺗدار

ﺷﻣﺎ

اﻣﯾن ﺑراھوﯾﯽ
ﻣﮭر

١٣٩۵

ﻧﮑﺗﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ :در اداﻣﮫ ﻣطﺎﻟب اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺳت ﻋزﯾزم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻓﻠش ﮐﺎرت ھﺎی  ١٢٣ﺑﺎور ﺛروت ﺳﺎز را داﻧﻠود ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﺑرای داﻧﻠود ﮐﻠﯾﮏ ﮐرده و آن را در ﻣرورﮔر اﯾﻧﺗرﻧت ﺧود ﺑﺎز ﮐﻧﯾد
ﮐﻠﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑرای ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺣﻔوظ اﺳت
اﻧﺗﺷﺎر در اﯾﻧﺗرﻧت و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﺑدون دﺳﺗﮑﺎری ﻣﺟﺎز اﺳت
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